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FARSKÉ OZNAMY 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA (04.12.2022) 

1. LITURGICKÝ KALENDÁR                                                                                                                          SV. OMŠE 

2. POĎAKOVANIE 
• Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 9 tehličiek a 7 

darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh. 
• Úprimne ďakujeme všetkých, ktorí minulú NE prispeli v zbierke na charitu. 

3. ADVENT VO FARNOSTI 
• Rorátne sv. omše – počas Adventu slávime ranné sväté omše o 6:30 ako rorátne, s adventným zamyslením alebo krátkou 

adventnou kázňou (okrem NE a slávností). Pri svetle sviec môžeme uvažovať nad tajomstvom Krista, ktorý prichádza ako „pravé 
Svetlo“. Na sv. omše si prosím prineste sviecu. 

• Adventný štvrtok – pozývame Vás na adventný štvrtok: o 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva, eucharistická adorácia s 
adventným zamyslením, o 17:30 slávnostná svätá omša k Nepoškvrnenému počatiu PPM. 

• Mikulášske popoludnie – dnes popoludní o 15:30 pozývame všetky deti, rodičov a starých rodičov do klubovne Prístav pod 
kostolom na stretnutie so sv. Mikulášom. Šikovné gazdinky prosíme, aby priniesli slané i sladké dobroty. 

• Deviatnik – v dňoch 15.–23.12.2022 sa budeme aj tento rok v našej farnosti modliť deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Ak 
máte záujem (rodiny, jednotlivci) pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc takouto formou, prihláste sa v sakristii farského kostola do 
NE 11.12.2022. Do zoznamu nech sa zapíše i rodina, v ktorej sa obraz nachádza. 

4. POZVÁNKY, VIANOČNÁ SPOVEĎ STARÝCH A CHORÝCH, RÔZNE, UPRATOVANIE   
• V PIA 09.12.2022 pozývame birmovancov na sv. omšu o 17:30. Po sv. omši bude stretnutie birmovancov v skupinách v 

Klubovni Prístav pod kostolom.  
• V SO 10.12.2022 o 10:00 sa v našom farskom kostole uskutoční kňazská vysviacka. Za kňaza bude vysvätený náš diakon Zdenko 

Mravec a diakon Jozef Poláček z farnosti Žilina-mesto. Srdečne vás pozývame a prosíme o modlitbu za našich budúcich 
novokňazov. Z tohto dôvodu v SO ranná sv. omša nebude! 

• Prosíme Vás, aby ste nám do STR 14.12.2022 nahlásili mená a  adresy starých a nevládnych farníkov, ktorí sa chcú pred 
Vianocami vyspovedať a prijať Eucharistiu. Navštívime ich vo ŠTV 15.12.2022 v dopoludňajších hodinách. 

• Počas vianočných sviatkov organizuje hnutie eRko 28. ročník koledovania „Dobrá novina“ na pomoc chudobným krajinám. Ak 
chcete, zapojte sa aj Vy. Naši koledníci vás radi navštívia a potešia spevom a peknými vinšami v PO 26.12.2022. Prihlásiť sa môžete 
po sv. omšiach v sakristii. Upozornenie: Deti budú mať na pokladničke nálepku Dobrej noviny a pečiatku farnosti. 

• Pozývame vás na Program AMORIS pre manželov, zameraný na posilnenie manželstva. Program sa uskutoční v Žiline v 
sobotu a v nedeľu popoludní. Súčasťou bude svätá omša s príhovorom pre manželov a tiež možnosť obeda pre celú rodinu. Počas 
programu sa o deti postarajú animátori. Prihlásiť sa môžete už len dnes na www.amoris.sk. Viac informácií nájdete na plagáte vo 
výveske kostola. 

• OATA v Žiline srdečne pozýva žiakov ôsmeho a deviateho ročníka a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v 
PIA 09. 12.2022 od 9:00 do 17:00. Viac informácií nájdete na stránke školy www.oata.sk. 

• Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 1, vedúca p. Duhárová. Upratovať sa bude v 
PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.

PONDELOK 05.12.2022 Féria 06:30, 17:30

UTOROK 06.12.2022 Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka 06:30, 17:30

STREDA 07.12.2022 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 06:30, 17:30

ŠTVRTOK 08.12.2022 NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, slávnosť - 
prikázaný sviatok. Sv. omše budú o:

06:30, 08:00 
16:00 (Ce), 17:30

PIATOK 09.12.2022 ZIMNÝ KÁNTROVÝ DEŇ - Za zachovanie pokoja a spravodlivosti, votívna 
sv.omša

06:30, 17:30

SOBOTA 10.12.2022 KŇAZSKÁ VYSVIACKA - Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, 
ľubovoľná spomienka

10:00

NEDEĽA 11.12.2022 3. ADVENTNÁ NEDEĽA - NEDEĽA GAUDETE (RADOSTI) 08:00, 09:00 (Ce), 
09:30, 11:00, 19:00

!


